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2. Periodicitat de les sessions de Ple

Abigail Garrido Tinta , Alcaldessa - presidenta de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, presenta al Ple de la Corporació, la següent proposta:
1.- De conformitat amb el que preveu l’article 38.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de règim local i l’article 98, apartat a) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya, proposo instaurar com a periodicitat de
celebració de les sessions plenàries ordinàries, el tercer dimarts de cada mes,
a les 18:30 hores.
2.- Que el mes d’agost sigui declarat inhàbil als efectes de celebració de
l’esmentada sessió.
3.- Que el present acord comenci a tenir efectes a partir del mes de juliol del
present any.
4.- Que es celebrin els Plens, alternativament un al nucli de Ribes i un altre al
de Les Roquetes, amb les excepcions establertes al ROM.
5.- Amb caràcter excepcional el primer Ple ordinari a celebrar en aquest mes de
juliol, serà el cinquè dimarts, per raons derivades de l’organització i la
celebració de plens extraordinaris de Constitució i d’organització derivats de les
eleccions municipals de 26 de maig de 2019 i establerts per obligació de la
normativa d’aplicació.
No obstant, el Ple resoldrà el que estimi mes adient.
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